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Toespraak bij afscheid Pastor J. Mauricio Meneses Santiago 

 

Amersfoort, 28 januari 2023 

Beste Mauricio, 

 

Hier sta je dan. Aan elke periode in het leven komt een eind en er start daarna 

iets nieuws. 

Heel wat jaren geleden, in 2014, ik was nog penningmeester van het 

parochiebestuur, zag ik jou binnenkomen tijdens de vergadering van het 

parochiebestuur als priesterstudent, direct overgekomen uit Colombia. Je 

kwam als missionaris naar Nederland, naar het aartsbisdom Utrecht, om jouw 

theologiestudie af te ronden en hier priester te worden. Toen de vraag kwam 

vanuit de orde waartoe jij behoorde om naar Nederland te gaan, wist je nog 

maar weinig van Nederland. Maar, zei je, ‘vroeger zijn veel Nederlandse 

missionarissen naar Colombia gegaan en je wilde wat terugdoen’. Je kwam om 

zes maanden stage te lopen in Amersfoort. Je was écht nog heel jong en 

eigenlijk was het ook wel heel erg leuk om zo iemand ineens in ons 

parochiebestuur erbij te hebben. Je zou een tijdje met ons meelopen. En wat 

direct opvallend was: je sprak goed Nederlands én, hoewel nog zo jong en nog 

redelijk onervaren: je liet van je horen; ook in het toenmalige parochiebestuur 

met pastoor Tuan en Irene Vriens als vicevoorzitter. Je wist zeer goed waar je 

het over had; je communiceerde scherp, je droeg het rooms-katholieke geloof 

met verve uit, en met verrassend veel verfrissende wijsheid.  

Helaas voor ons ging jouw reis als stagiaire door. Zo hoort het ook met jonge 

mensen en dus ook met jonge priesterstudenten. Per 1 september 2016 ging je 

stage lopen in de drie parochies van Delden en omgeving, in Twente.  

Op 6 mei 2017 werd je in de Utrechtse St.Catharinakathedraal tot diaken 

gewijd door kardinaal Eijk. In Amersfoort hadden wij jouw ontwikkeling 

gevolgd. Zo’n opvallende en jonge priesterstudent bleef uiteraard in ons 

geheugen hangen! Als parochie vonden wij dit dan ook een prachtig moment 

voor jou, ook al was je niet meer bij ons aanwezig. 

Kardinaal Eijk refereerde tijdens zijn inleiding naar het geboorteland van 

Mauricio Meneses Santiago: ‘Wat je van ver haalt is goed, zeggen ze wel eens. 

Dat geldt voor de koffie uit Colombia, maar blijkbaar ook voor onze 
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priesterstudenten’. Hij complimenteerde daarbij Mauricio met het feit dat hij in 

korte tijd onze taal, ook wel ‘het Chinees van West-Europa’ genoemd, op 

bewonderenswaardige wijze eigen heeft gemaakt en zich heeft ingeleefd in 

onze cultuur en gewoontes. Kardinaal Eijk sprak hier een waar woord. In de 

eerste maanden als stagiaire heb je in Amersfoort veel vrienden gemaakt. Zo’n 

jonge en levendige priesterstudent, ja, dat vonden we in onze parochie echt 

geweldig. Het bracht leven in de brouwerij!  

Maar daarna gebeurde het.. In eerste instantie, in mei 2017, werd je benoemd 

in het pastorale team van de parochie HH Martha & Maria. Dat was een 

verrassing voor ons in Amersfoort, zo dichtbij ineens. Je verhuisde naar Soest. 

En de geluiden gingen al een klein beetje dat het pastoraal team misschien wel 

eens zou worden samengevoegd. Al heel snel, op 11 november 2017 werd je 

tot priester gewijd. Je volgde je hart. 

En inderdaad: nog een klein beetje later, per 1 september 2018, werd het een 

gezamenlijk pastoraal team en kwam je op deze wijze weer terug naar onze 

parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Wat een geweldig nieuws voor 

onze parochie! 

Wat je toentertijd zei in een interview was het volgende: ‘In mijn werk 

inspireert me de manier waarop Paulus werkte. In de brieven die Paulus 

schreef aan groepen christenen was Paulus herkenbaar, waardeerde en 

respecteerde hij de identiteit van de verschillende gemeenschappen, en 

verkondigde hij toch de naam van Jezus’. Dat leek jou van groot belang voor de 

toekomst van de kerk, waarin de parochies in Nederland steeds groter werden, 

we verschillende gemeenschappen hebben en er tegelijkertijd van pastoors 

gevraagd wordt om een herder voor allen te zijn. Wat een wijsheid en wat was 

dit passend, ook voor onze parochie met al haar locaties, met ieder een eigen 

kleur, hier in Amersfoort. 

Ik herinner me dat ik zelf nog even moest schakelen toen je terugkwam; 

inmiddels was ik vicevoorzitter: ik zag en voelde al direct dat je een 

ontwikkeling had doorgemaakt de afgelopen paar jaren. Het eerste hele 

jeugdige was er al een beetje vanaf. Je straalde al meer wijsheid uit. Maar nog 

steeds in alle lichtheid en vrolijkheid die je met je meebracht. 

Als vicevoorzitter kreeg ik ook een band met je. Ik fietste af en toe naar Soest, 

we dronken thee of soms wat sterkers, een bijeenkomst van een uur werd al 

gauw bijna drie uur. Vanuit het bisdom was mij gevraagd jou een klein beetje 



3 
 

op de achtergrond te begeleiden op jouw pad. Dat ging vanzelf; we leerden van 

elkaar. Ik heb veel van jouw verhalen en lessen geleerd, al dan niet gebaseerd 

op jouw ervaringen en belevenissen in Colombia en uiteraard op 

geloofsterrein. Dat was fijn. Anderzijds kon ik jou nog wat andere zaken 

meegeven die jouw rol als toekomstig pastoor net wat sterker maakte. Want 

dat was de missie: jou gereed maken als pastoor met alle daarbij behorende 

taken.  

Je vervulde je rol met verve hier. Je bent graag gezien op elke locatie, je hebt 

een luisterend oor voor alle parochianen met grote of kleine zorgen of verdriet. 

Je straalde vreugde uit, je danste met de mensen tijdens bijeenkomsten, je 

zong Colombiaanse liederen in de kerk, dan stapte je van het altaar af en begon 

zomaar te zingen. Ik herinner mij nog het lied dat je zong op moederdag voor 

alle moeders in de kerk. Geweldig! Wie doet jou dat na? Je bezocht 

coronapatiënten in het ziekenhuis, geheel gehuld in pak. En daarna thuis onder 

de douche. Je deed het. Wanneer ik zo terugkijk, hebben we als parochie veel 

mooie en bijzondere momenten samen met jou meegemaakt. Je was ook direct 

betrokken bij alle parochianen. Je stond zoveel als mogelijk voor iedereen 

klaar. Er zijn voor onze parochie dierbare herinneringen op deze wijze 

ontstaan. 

Je was ook direct benaderbaar voor de parochianen van de Heilig Kruiskerk die 

zoveel verdriet meemaakte, je werd linkingpin tussen het transitieteam, later 

de parochie-brede pastoraatsgroep en het pastoraal team. Mauricio: je 

groeide. Je groeide écht, je bereidde je van binnen voor op hetgeen zou gaan 

komen. Want dát je pastoor zou gaan worden, dat was een zekerheid; voor jou, 

én voor ons allen. En we vreesden het moment dat dat zou gaan komen. Ik wist 

dat het moment naderbij kwam na een aantal van onze laatste gesprekken. Je 

deed het goed, je nam je verantwoordelijkheid op een moment dat het moest. 

Je stond er. Tja, en dan ben je er ook echt klaar voor. Dat wist jij en dat wist ik.  

En zo kwam het dat ik op donderdagavond 8 december laat op de avond van 

jou hoorde dat jij afscheid zou gaan nemen van Amersfoort en omstreken en 

dat jij naar Wageningen zou gaan naar de H. Titus Brandsmaparochie. Je zei bij 

de aankondiging op 11 december in de St. Martinuskerk, ‘dat het jou ten 

diepste raakt om mensen verdrietig te zien. Maar het leven bestaat uit 

momenten van geluk en blijdschap, maar ook uit momenten van verdriet. Het 

geeft jou vreugde om een nieuwe uitdaging in jouw priesterleven aan te gaan 

en het vertrouwen van de bisschop in jou te zien’. Hier in Amersfoort, en in 
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Soest, ben jij gegroeid als priester, als persoon en als gelovige. Daar mogen wij 

als parochie trots op zijn. Wij mogen vol vreugde terugdenken aan de jaren dat 

jij in ons midden was. Het is je ten volle gegund: jij volgt jouw hart; jij volgt 

jouw pad! 

Beste Mauricio, ga met Gods zegen. Het parochiebestuur, het pastoraal team, 

de gehele parochie wensen jou een prachtige toekomst toe!  

Wie weet, mogen we je nog eens terugzien in Amersfoort.  

Hartelijk dank voor alles!  

En dan komen nu de kado’s!  

Allereerst hebben we met z’n allen, de beide parochies, een inzamelingsactie 

gehouden. Jij wilde graag een bijdrage ten behoeve van de inrichting van jouw 

nieuwe woning. Helaas heb ik nu niets bij me. Dit kado wordt morgenochtend 

aan jou overhandigd in de HH. Martha & Mariaparochie. Ik heb geen idee van 

het bedrag nu, maar vorige week stond er al een prachtig bedrag op! 

Het volgende kado heb ik wel bij mij; het is een kado vanuit onze parochie Onze 

Lieve Vrouw van Amersfoort. 

Dit kado is een bijzonder kado; het is een schilderij van Toon Tieland en het 

heet: “Mijn Amersfoort”. Op het schilderij staat de St. Joriskerk, de 

Elleboogkerk, de Dieventoren, Monnikendam, de Rochuskapel en de 

Kamperbinnenpoort.  

Wij hopen dat je zo nog eens aan Amersfoort en aan ons zult terugdenken. 

En uiteraard horen hier ook bloemen bij! 

Hartelijk dank voor alles wat je voor onze parochie betekent hebt en het ga je 

goed Mauricio!  

Hartelijke groet,  

 

 

Angélique Liebens 

Vicevoorzitter par. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 


